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الواردة في هذا الكتاب تعبر عن وجهة نظر المؤلفين فقط وال تعبر  ]اآلراء
 [بالضرورة عن وجهة نظر الناشر.

 



 

  



 

 

 . واآلخرين  األولي   سيدرسول هللا   على  والسالم والصالة  العاملي   رب هلل احلمد 
القواعد يف  دروس  الرابعةالنحوية    كتاب   الربانمج   وفق  االبتدائي  التعليم  ن م  للسنة 

 مناسب حلال كما أنه   أوال،  للمعلم موجه هو كتاب ،الوطنية الرتبية وزارةل  املقرر اجلديد 
توخينا   إذ   ، بسيطةسهلة و ل له دراسة الرتاكيب النحوية بطريقة  فيسه    للمراجعة،  املتعلم

، ابعتباره كان من قبل جمرد جمموعة من فهو شامل وخمتصر  عن التعقيد   االبتعادفيه  
الرتاكيب   لنشاط  السنة نحويةالاملذكرات  فرأيطوال  لتعميم جنأن    نا،  يف كتاب  معها 

 الفائدة. 
واضيع املقررة يف التوزيع قيدان ابملفقد ت  ،هذا الكتاب خمصص لفئة معينة  ألن و 
املستوى  السنوي و هلذا  قدمنا ،  فقط، ا  قد  الضرورية  األ  ملبادئ  بعض  تقدمي   مثلة مع 

 .اإلعرابمن   مناذجو 
 :شتمل على املراحل التاليةي  درس   وكل   ،درسا 23 على الكتاب  هذا  حيتوي
 .دراستها املراد  األمثلة   من   جمموعة  عن  عبارة   وهي   كتشفأو   أالحظ   -
 حنوية.   قواعد  عن  عبارة   وهي   أتعلم أو  أثبت -
 . إلعراب يف ا منوذج -
 النموذجية.مع احللول   أتدرب  وأخريا    -

 هلذا الكتاب فهي:  العناوين الرئيسةأما عن  
 ، به  املفعول   ،الفاعل  الفعلية،  اجلملة   ،املضارع  الفعل   ، املاضي  الفعل   ،الكلمة  أنواع)

 فعل  ، إليه املضاف ، اجلر  حروف  ،املتعدي والفعل  الالزم  الفعل الصفة، االمسية،  ةاجلمل
 الفعل   ، اجملزوم  املضارع  ،املطلق  املفعول  ، احلال  ،وأخواهتا كان  ،املنصوب   املضارع   ،األمر

 عالمات   االسم،  نصب  عالمات  ،األمساء  يف  الرفع   عالمات  ،للمجهول  املبين  ،املاضي
 . (املعتل  والفعل  الصحيح  الفعل  واملعرب،   املبين   االسم،  جر

التعليم الس    تالميذو   ، األساتذة  زمالئنا   رضا  الكتاب   هذا  ينال   أن  رجون الرابعة من  نة 
 . العاملي  رب هلل واحلمد   القصد   وراء من  وهللا  ،االبتدائي



 

 

  :كتشفأأالحظ و

 . ة  الروض  يف   الطفل   -
 . القسم    يف التالميذ   -
 . يركض    الولد    رجع   -
 :أثبت

ينطق   ما  فكل  ،اهلجائية  احلروف  بعض   على   املشتمل  وت الص    أو  اللفظ   هي   : الكلمة
 ثالثة  وهي   واحلدث،  الذات  بي   ارابط  أو   حدث   أو ذاات  يكون   أن إما  اإلنسان  به

 وحرف.   وفعل   اسم  أنواع:
 األزمنة  أبحد  مقرون  غري  ويكون   نفسه   يف معن   على   دل  ما  هو 
 الثالثة. 

. :  اسم شيء /.أسد   :حيوان اسم   /.: سعيد  إنسان اسم    بيت 
 : االسم  عالمات  ✓

 بــــــ:   يتميز االسم عن غريه
 . بسعيد    مررت    : مثل  )اجلر(  قبوله الكسرة  -
 الكسرة   جره وعالمة  ابلباء  جمرور اسم  سعيد    جر، حرف  بــــــ:وفاعل،    فعل   مررت  

 . آخره  على   الظاهرة 
  . كلب    ،أسد    مثل: يف آخره  التنوين  قبوله -
  جل  الر    ، رجل    : مثل  (التعريف)ال    األلف والالم  دخول -
 اتهلل.   ،هللاو  ، ابهلل  مثل:عليه    القسم  حروفدخول  -
م ال ال  ،الكاف  ،الباء  ، يف  ، على  ، عن  ، إىل  ، : منعليه  اجلر   حروف دخول -

  . مثل: خرجت  من البيت  إىل املدرسة  



 

 ، ماض  الثالثة  األزمنة  أبحد  مقروان   نفسه   يف معن على  دل   ما  هو    
 . قف    : مثل  أمر  ،أيكل    : مثل  مضارع  ،ذهب    :مثل
 : عالمات الفعل ✓

 بــ:   واحلرف   االسم  عن   الفعل  يتميز
 ، قلم  ال  سقط    قد  نقول:   ، واملضارع  املاضي   على وتدخل   ،قد   دخول   يقبل   نهأ   -

 مرفوع.   فاعل   :قلم  ال  ماض، فعل  : للتحقيق، سقط    حرف  قد:
تصان ابملضارع عليه، وخي  وسوف السني  من عالمات الفعل دخول حرف   -

مرفوع،  مضارع فعل  : يرفع    استقبال،  حرف   ســــ:   العلم    سريفع  التالميذ    مثل:
 منصوب.  به  مفعول  :العلم    ،التالميذ  فاعل مرفوع

: فاعل ، املريض  فعل مضارع   ينام  ، سوف حرف استقبال،  املريض    ينام    سوف  
 .مرفوع

 ، األم    سافرت   مثل: ابملاضي  وختتص   التأنيثاتء    قبوله   الفعل  عالمات   من -
 . مرفوع  فاعل   : للتأنيث، األم   اءتالماض،    فعل  سافر  

 ، عن  ،إىل  ، من  مثل: غريه  مع  إال  كامال   معناه  يظهر  ال   لفظ   لك  وهو 
 . ل عالمات االسم وال عالمات الفعلال يقب  واحلرف    .. .يف  ،و

  :أتدرب

 . الكلمات  هذه  من   األمساء   ضع خطا حتت -1
 طبيعتك   من   ليس  :النسر    هلا   فقال  الطريان    ايعلمه    أن  النسر    من يوما  السلحفاة    طلبت  
  نسرال  ها خذأ   حىت  ،عليه اإلحلاح    صلت  او   السلحفاة  أن   غري  ،الطريان    على  القدرة 
 .اكه  تر   مث السماء    عنان    يف ابعيد    هبا   وطار   براثنه  بي   أخريا

 
 
 



 

 

 :كتشفأو أالحظ

  .السوق    من سعيد    رجع   -
 . ه  حمفظت   عمر    خذ  أ -
 . الدرس    زيد    كتب   -
 :أثبت

 وانقطع.   وقع  حدث   على  دل  فعل   كل   هو  املاضي:   الفعل
 املاضي  زمن   يتغري  وقد   ، املتكلم  زمن  قبل  جرى  حدث على يدل  فعل  نهأ فاألصل
 . هللا    حفظك   :مثل  عاء كالد    املستقبل  على   داال  فيصبح

 حلقه  إذا  البناء  هذا   يتغري   ، والالفتحةيكون مبنيا على    أن يف الفعل املاضي    واألصل
 ضمري  ، واأللف الفتحةمبين على    فعل ماض   كتب    :اكتب    :مثل  االثني  ألف  األخري   يف

 فاعل.   رفع  حمل يف   كونالس    على مبين متصل
: فعل ماض   مثل: ذهب وا،واو اجلماعة تصل آبخره  ا  إذا  م الض  ويكون مبنيا على    ذهب 
 واأللففع فاعل  ر كون يف حمل : ضمري متصل مبين على الس  الواومبين على الضم، و 

  .بعده فارقة
ا، ن  خرج    ، ت  فع متحرك مثل: خرج  ر   اتصل به ضمري إذا  كون  الس    ويكون مبنيا على 

 . م  ت  خرج   ا،م  ت  خرج  
 : عالماته
.   مثل:   التأنيثاتء    يقبل  نأ -  ذهبت 
 . ذهبت    :مثل  املتحركة   الفاعل   اتء أن يقبل   -

 
 



 

 :إلعرابيف ا منوذج

، ضرب    ب: نعر كيف     ؟، شربت   ذهبت 
 إعراهبا  الكلمة 
 . الظاهرة على آخره  مبين على الفتحة   ماض   فعل ضرب  

:  ماض   فعل ت  شرب    للتأنيث.   مبين على الفتحة، ت 
 : ضمري متصل يف حمل رفع فاعل. مبين على السكون، التاء  فعل ماض  ذهب ت  

  :برأتد

 : حتت الفعل املاضي  ا خط  ضع  -1
 ؟الدواء    أين  : زوجته    سأل   جدا، اومتعب    مريضا  كان 

 . سك  رأ من ابلقرب   ،الطاولة    فوق   الدواء    : مهست    
  ؟سيرأ  ن  ي  قائال: وأ    رد  

 : األفعال  هذه   من املاضي  الفعل  عي -2
 . اذهب    ، يلعب    ،ترك    ،صعد    ، قام    

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 :أالحظ وأكتشف

 . رس  الد    سعيد    يكتب   -
 . املدرسة    إىل  مد  حم   سيذهب   -
 :أثبت

، ويبدأ دائما أبحد املستقبل   أو  احلاضر   الزمن  يف يقع   فعل   كل   هو  : املضارع  الفعل
 )أنيت(.   حروف كلمة

 . ننجح  ،  ألعب    مثل: والنون للمتكلم  األلف
 .أيكل    مثل:   للغائب   تكون   والياء 
 ، هي[ .]أنت    كل  ت   مثل: أو الغائب للمخاطب  اء تكونتوال  

 جازم.   أو   انصب   يسبقه  مل إذا  املضارع  فعل ال  يرفع 
: مثل  شيء  به   يتصل  ومل  خر اآل  صحيح   كان   إذا  الظاهرة  مة الض    رفعه تكون عالمة  

 آخره. الضمة الظاهرة على  وعالمة رفعه    فعل مضارع مرفوع  ، أحب  
وعالمة رفعه   فعل مضارع مرفوع  ، خيشى خر مثل:اآل  معتل  كان  إذا  املقدرة   الضمة   أو 

.   اخلمسة مثل:  األفعال   من كان   إذا النون  ثبوت   أو .الضمة املقدرة على الياء  يلعبان 
 يف   االسم   ضارع  ألنه مضارعا، مسي لذلك ،معراب يكون  أن   املضارع   يف   واألصل
 النسوة  نون  به  اتصلت إذا  فقط:   حالتي  يف  إال  مبنيا  يكون  فال  شاهبه،   ي أ  اإلعراب

ن ،  مثل:  يبن على السكون مثل:   يبن على الفتح   التوكيد  بنون   اتصل  وإذا  يدرس 
 .ليكون ن  

 



 

 :إلعرابيف ا منوذج

اي    نعرب: كيف    ؟ساعد  خالد  سعيد 
 إعراهبا  الكلمة 
 مة الظاهرة على آخره الض  فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه   يساعد  

 مة الظاهرة على آخره فاعل مرفوع وعالمة رفعه الض   خالد  
ا  الفتحة الظاهرة على آخره وعالمة نصبه   مفعول به منصوب سعيد 

 

 مفيدتي.   مجلتي   يف وادخلهما  ، مضارعي  بفعلي   يتا   -1
 ............................................... 
 ............................................... 

  الكلمات املسطرة:   أعرب -2
 . صديقه    لزايرة   الصديق    يذهب  ،  املعلم    التلميذ    يسأل  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 :أالحظ وأكتشف

 . لميذ  الت  جنح    -
 . قْم من مكانك   -
 . إىل املدرسة  تذهب  املعلمة    -
 . شرب  الولد  احلليب   -
 . س رق  احملل   -
 . ابت املطر  ينزل   -
 :أثبت

 أو مضارعا  أو   ماضيا   الفعل  هذا  كان  سواء  بفعل،   مجلة تبتدئكل    هي  الفعلية  اجلملة
 مبنيا  أم  للمعلوم  مبنيا كان   وسواء جامدا، أو  متصرفا   ،انقصا   أو   اتما   كان  وسواء  ،أمرا

 للمجهول. 
 

مبين   انم فعل ماض   . الرضيع    مثل: انم  كان الفعل الزما   إذا  ، الفعل والفاعل -
 .الظاهرة على آخره   على الفتحة، الرضيع فاعل مرفوع ابلضمة

،  كان الفعل متعداي مثل: كسر  الولد  الزجاج    إذاالفعل والفاعل واملفعول به،   -
 ، الزجاج   فاعل مرفوع ابلضمة مبين على الفتحة، الولد    كسر فعل ماض 

 مفعول به منصوب. 
- .  الفعل والفاعل وحرف جر واسم جمرور، دخل  املعلم  إىل القسم 

حرف جر،   : إىلفاعل مرفوع ابلضمة،  علم   ، امل مبين على الفتحة  : فعل ماض دخل  
   الكسرة. وعالمة جره    اسم جمرور   :القسم  



 

مبين للمجهول،  فعل ماض  : القلم . ك سر  انئب الفاعل مثل: ك س  ر   الفعل و  -
 فاعل. انئب    :الق لم  

 الفعل وامسه مع خربه مثل: كان  اجلو ابرد ا. -
 ها منصوب. رب خ :اسم كان مرفوع، ابردا    :انقص، اجلو  فعل ماض   :كان 

 به   واملفعول  ثنيا   والفاعل أوال   الفعل   يذكر  الفعلية، أن  اجلملة  عناصر   ترتيب  يف   األصل
يشرب  احلليب  الولد ، يشرب  فعل   مثل: الفاعل  على  به  املفعول   تقدمي  وجيوز   ،ثلثا

الولد  فاعل مؤخر   مة، احلليب  مفعول به مقدم منصوب ابلفتحة،مضارع مرفوع ابلض  
 . الظاهرة على آخره  مرفوع ابلضمة

 :إلعرابيف ا منوذج

 الولد ؟   كيف نعرب: جنح  
 إعراهبا  الكلمة 

 اهرة على آخره مبين على الفتحة الظ    فعل ماض  جنح  
 مة الظاهرة على آخره الض  وعالمة رفعه    فاعل مرفوع  الولد  

  :أتدرب

  به،  ومفعول  وفاعل  فعل  من:   تتكون  فعلية    مجلة    برك   -1
 . جمرور  واسم  جر وحرف  وفاعل فعل  من:   تتكون  وأخرى 

 
 
 
 
 
 



 

 

 :كتشفأو أالحظ

 . التلميذ  استيقظ    -
 .القاض يجاء    -
  .التلميذان  حضر    -
 . جملتهدون  جنح  ا -
 .أبوك  جاء    -
 :أثبت

 التلميذ  مثل: سقط    مرفوعا دائما  ويكون ،ابلفعل  قام   من   على   يدل   اسم  هو  : الفاعل
وعالمة رفعه  فاعل مرفوع  التلميذ  مبين على الفتحة،    فعل ماض   سقط  ،  على األرض  

 حرف جر، األرض  اسم جمرور. ، على  على آخره  الظاهرة  مةالض  
: مثلب أن يتأخر عن الفعل، فلو تقدم مل يصبح فاعال بل أصبح مبتدأ جي الفاعل و 

مبين على الفتحة والفاعل ضمري  فعل ماض  مة، قام  عمر  مبتدأ مرفوع ابلض    قام . عمر   
 مسترت تقديره هو، واجلملة الفعلية يف حمل رفع فاعل. 

 الواو.  أو األلف  أو   املقدرة  أو الظاهرة  ابلضمة   الفاعل   يرفع  -
 أقسامه: 

 

 ابلضمة. فاعل مرفوع    ، املعلم  فعل ماض  ، جاء  املعلم    جاء  
 مة ألنه مثن. فاعل مرفوع ابأللف نيابة عن الض   فعل ماض، املعلمان   ، جاء  املعلمان   جاء  
فاعل مرفوع ابلواو نيابة   مبين على الفتحة، املعلمون    فعل ماض   جاء    ، املعلمون    جاء  

 مة ألنه مجع مذكر سامل.عن الض  
الواو وعالمة رفعه   ، أخوك فاعل مرفوعمبين على الفتحة جاء فعل ماض  . أخوك    جاء    

 . إليهخو مضاف والكاف مضاف  وأ اخلمسة،    األمساءمن   ألنهمة نيابة عن الض  



 

مبين على الفتحة الظاهرة، القاضي فاعل مرفوع  جاء فعل ماض :جاء القاضي
 الياء. ى  ابلضمة املقدرة عل

 

ـــ: فعل ماض درس  الفاعل ضمري متصل مثل:   - . درس  السكون   علىمبين   ت 
 : ضمري متصل يف حمل رفع فاعل. التصاله بتاء املتكلم، التاء

ــ: ا.  درسن   :،  نون اجلماعةبفعل ماض مبين على السكون التصاله    درس  ضمري متصل   ان 
 يف حمل رفع فاعل. 

ــ: فعل ماض درستن   ،  ابلتاء املتحركة )ضمري رفع(مبين على السكون التصاله    . درس 
عالمة مجع التأنيث)ال حمل هلا من :  ضمري متصل يف حمل رفع فاعل، والنون   والتاء

  .عراب(اإل
أمر مبين على السكون، والفاعل   اجتهد: فعل الفاعل ضمري مسترت مثل:   -

 ضمري مسترت تقديره أنت. 
 :إلعرابيف ا منوذج

  ؟ الطالب    جاء  رب:  كيف نع
 إعراهبا  الكلمة 

 ة الظاهرة على آخره الفتح  على   مبين   ماض   فعل جاء  
 مة الظاهرة على آخره الض  وعالمة رفعه  فاعل مرفوع   الطالب  

 :بأتدر

 . هرةامة الظن فيها الفاعل مرفوعا ابلض  كو يت بثالث مجل يا   -01
 . التلميذان    لس  جي، الطالب    : جاء  يلي  ما  أعرب -02

 
 



 

 
 :أكتشفأالحظ و

  .جائزة    التلميذ    انل   -
 . كتااب    خالد    قرأ   -
 . اخبز    أكلت   -
 :أثبت

  ،اللوحة    كسرت  سعاد    :مثل الفاعل  فعل   عليه يقع  منصوب  اسم  هو
منصوب  هاللوحة مفعول بسعاد  فاعل مرفوع،    ،التاء للتأنيث ،  كسر  فعل ماض

 . الظاهرة على آخره  الفتحة  نصبه  وعالمة 
 به  مفعول  إىل  يتعدى   أن إما  متعداي،   فعال   يسمى  به  املفعول   ينصب   الذي   الفعل
وعالمة نصبه الفتحة مفعول به منصوب   الكأس    .الكأس    خالد   ر  مثل: كس    واحد 

 آخره. الظاهرة على  
: مفعول به أول، لميذ  . الت  جائزة    لميذ  الت    املعلمة    منحت    مفعولي مثل: إىل  يتعدى   أو

 مفعول به ثين.   جائزة  

مفعول به منصوب وعالمة نصبه حممدا  ،  احممد   األم    لت  قب   ابلفتحة الظاهرة مثل: -
  . على آخره  الفتحة الظاهرة 

مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة املقدرة   ،مصطفى   رأيت   مثل:املقدرة   أو -
 . ألنه اسم منقوص

الكسرة ألنه   نصبه  منصوب وعالمة ، مفعول بهالطبيبات    رأيت  الكسرة مثل:   أو -
 . مجع مؤنث سامل

مفعول به منصوب وعالمة نصبه األلف ألنه من  ،أخاك  رأيت    األلف مثل:  أو -
 . األمساء اخلمسة



 

مفعول به منصوب وعالمة نصبه الياء ألنه مجع   .املعلمي    املدير    كرم    الياء مثل:أو   -
 . مذكر سامل

 ه منصوب.مفعول ب  ، القطار    ت  باملفعول به اسم ظاهر مثل: رك -1
ا السلم ، ويكون   امسا موصوال مثل: وقد يكون اسم إشارة مثل: صعدت  هذ 

 .  أكرمت  الذي زارين 
ك، وهذه رمسنا، رمسه، رمسين، رمس مثل: املفعول به ضمري متصل   -2

صل يف حمل ضمري مت    : ، وتعرب(انهيك)  : الضمائر جمموعة يف كلمة
 ضمري   والياء  ، الوقاية  نون   والنون  ، ماض ، فعل رمسين  ،هبنصب مفعول  

  به.  صل يف حمل نصب مفعولمت  
يف   ضمري منفصل مبين   : ، إاينعبد   إايك ه ضمري منفصل مثل:  بمفعول   -3

 . خاطبللمكاف(  ال)و ،مقدم   بهل نصب مفعول  حم
 الضمة الظاهرة على آخره.   وعالمة رفعه  فعل مضارع مرفوع  نعبد:

 . مل  ع  تـ    ك  أنن  املفعول به مجلة مثل: رأيت -4
 :إلعرابيف ا منوذج

 القمح ؟ كيف نعرب: حصد  الفالح   
 إعراهبا  الكلمة 

   آخره. على الظاهرة الفتحة على مبين  ماض فعل حصد  
  .خرهآ على الظاهرة  الضمةوعالمة رفعه  مرفوع  فاعل الفالح  
 آخره.  على الظاهرة الفتحة نصبه  وعالمة  به منصوب مفعول القمح  

 :أتدرب

 يف األمثلة اآلتية:  ه ب  املفعول  بي -1
 املسألة . لت  األم  حممد ا، فهمت  قب   . الفرس   ركبت   ،دمية  ال ليلى ت  محل   ،جائزة   التلميذ   انل  

 



 

 

 :أالحظ وأكتشف

  . واسعة    الساحة   -
 . نور    علم  ال -
 . جيري يف احلقل    الكلب   -
 . كبرية  أسنانه     األسد   -
 . يف املدرسة   التلميذ   -
 :أثبت

امسان   مهاترتكب من املبتدأ واخلرب و   .ابسم  بدأت هي كل مجلة    : اجلملة االمسية
 .خرب مرفوع ، نظيف  مبتدأ مرفوع  ، التلميذ  نظيف    مرفوعان مثل: التلميذ  

اللفظية، تبدأ به اجلملة االمسية مثل: اسم جمرد من العوامل   
 لى السكون يف حمل رفع مبتدأ، بطل  ، أان ضمري منفصل مبين عأان بطل  

 مرفوع. خرب  
 : أنواع املبتدأ -

 جيتهد  ينجح   الذيمثل:   اسم موصول ــ  ـ       .صافية    السماء    :مثل ظاهر  اسمــ  
 تلميذ    هذامثل:   اسم إشارةـــ       .مجيل   أنت  :  مثل منفصل ضمري ــ  

مثل:   معناها  ويتمم  املبتدأ   مع اجلملة  يكمل   الذي   اجلزء   
 . خرب مرفوع  مبتدأ مرفوع، ماطر   ، اجلو  ماطر    اجلو  

مجلة فعلية أو شبه   أو ، أو مجلة امسية  اخلرب إما مفردا  يكون   :أنواع اخلرب -
 مجلة.

 .نشيط   : التلميذ  مثل ظاهر  اسم  -
 . ا ساطع  نوره    الشمس  :  مثلمجلة امسية   -



 

 .سرك  إىل ال يذهب   ملهرج  مثل: ا  ، فعليةمجلة   -
 . يف احلقل   الفالح   ،ل  باجل  خلف    واجملرور( مثل: القرية  الظرف، اجلار  )  ه مجلةبش -

 :إلعرابيف ا منوذج

 ؟ نور    رب: العلم  كيف نع
 إعراهبا  الكلمة 

 آخره   على مة الظاهرة  الض  وعالمة رفعه  مبتدأ مرفوع     العلم  
  آخره  علىمة الظاهرة  الض  وعالمة رفعه  خرب مرفوع   نور  

 اإلنسان ؟   يرفع    العلم    : ف نعربكي
 إعراهبا  الكلمة 

 . آخره  الظاهرة علىمة  الض  وعالمة رفعه  مبتدأ مرفوع    العلم  
، والفاعل مة الظاهرة على آخرهالض  وعالمة رفعه  فعل مضارع مرفوع   رفع  ي

 ضمري مسترت تقديره هو. 
واجلملة  خره، آ الفتحة الظاهرة على  وعالمة نصبه  منصوب مفعول به   اإلنسان  

 . اإلنسان( يف حمل رفع خرب  رفعي)الفعلية  

 ؟ يف احملفظة    نعرب: القلم    كيف
 إعراهبا  الكلمة 

 . مة الظاهرة على آخرهالض  مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه    القلم  
 حرف جر  يف

وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره، وشبه    بـــ: يف   اسم جمرور احملفظة  
 يف احملفظة( يف حمل رفع خرب. )اجلملة  



 

 
 الت الية:   عي املبتدأ يف اجلمل  -1

 الطريق  معبد ، اجلو  ابرد ، التلميذ  نشيط ، البحر  هائج . 
  :اجلمل اآلتية  أعرب    -2

   كرمي .  ، أنت  انفع    العلم  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 :أالحظ وأكتشف

  .امفيد   كتااب    قرأت   -
 . مجيلتني    صورتني    التقطت   -
 . كرمية    عاطفة    اإلحسان   -
 .اانضج    ا متر   النخل    حيمل   -
 :أثبت

 قبله  الذي  االسم  صفات  من   صفة   لبيان  يذكر   ع اتب وهو  ويسمى الصفة،  :النعت
وعالمة   مرفوع   فاعل   الولد    الفتح،  على  مبين ماض  فعل  جاء  .العاقل    الولد    جاء    مثل:
 . مرفوعةصفة    العاقل    خره،آ   على   الظاهرة  مةالض  رفعه  

 التعريف  والتأنيث،  التذكري   اإلعراب،   حركات   : يف  للموصوف   ة اتبع  الصفة  وتكون
 والتنكري.

 فعل   قطفت   .مجيلة   زهرة    قطفت    مثل:   الصفة   قبل  املذكور   االسم   هو  املوصوف: 
صفة   مجيلة    ، خرهآ   على  ظاهرةال  فتحة الوعالمة نصبه    منصوب  به  مفعول  زهرة    وفاعل،

 منصوبة. 
 . عادل    تكون الصفة مفردة مثل: هذا إمام  

 .كتابه    مل  حي عمر   جاء    مثل:   فعلية  وتكون مجلة
 . صادق    كالمه    ااتجر   رأيت    مثل:   امسية   مجلة  كونتو 
 فوق    اعصفور    رأيت    مثل:   ( واسم جمرور  حرف جر  أو  ظرفا، )  مجلة   شبه  كونتو 

 . الشجرة  



 

 :إلعرابيف ا منوذج
 اجملتهد ؟كيف نعرب: جنح  التلميذ   

 إعراهبا  الكلمة 
 فعل ماض مبين على الفتحة الظاهرة على آخره  جنح  

 الظاهرة على آخره مة  فاعل مرفوع وعالمة رفعه الض   لميذ  الت  
 مة الظاهرة على آخره نعت مرفوع وعالمة رفعه الض   اجملتهد  

 :أتدرب

 .ضع صفة مناسبة مكان النقط 
 أكلت  برتقالة ... 

 ...  قرأت  كتااب 
 ...  رأيت  رجال 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 :أالحظ وأكتشف

 . التالميذ    اجتمع   -
 . السفر    من   األب    عاد     -
 . الد رس    التلميذ    كتب   -
 . سهال    االمتحان    التلميذ    حسب   -
 . اا صعب  درس    التالميذ     املعلم  أخرب   -
 :أثبت

 : إىل  نوعه   حيث   من  الفعل  ينقسم
 . قرأ    ،كتب    :مثل  معا  منوالز    دث احل  على  يدل   الذي   وهو  : اتم  فعل    -
 . وأخواهتا  كان    :مثل فقط  الزمن   على   يدل   : انقص فعل -

 الزم.   وفعل   متعدي  فعل  إىل:  ينقسم  التام  والفعل
لتتم   به  مفعول   إىل   حيتاج  وال  عل  ا بف  يكتفي  الذي   الفعل  هو   :الالزم  الفعل -

 . الرضيع    انم    : مثلفائدة اجلملة اليت كوهنا  
 ليتم  أو أكثر  به مفعوال  ويطلب ،بفاعله  يكتفي  ال الذي  هو   :املتعدي  الفعل -

ومن عالماته أن يقبل )هاء( اليت تعود   . لوحة    الفنان    رسم    : مثل  معن اجلملة 
، بعكس الفعل على اسم سابق، وتسمى هاء املفعول مثل: ضرب، ضربه

 . الالزم الذي ال يقبل اهلاء مثل: انم فال نقول: انمه
 : أقسامثالثة    واملتعدي 

 . الدرس    التلميذ    راجع    مفعول به واحد مثل:  إىل املتعدي   -
ومن األفعال املتعدية   .سهال    االمتحان    وجدت  مفعولي مثل:    إىل املتعدي   -

، أعط ىإىل مفعولي:    أ طعم .،  نح  ، م  س أل 



 

ل املتعدية ، ومن األفعاا جديد  ثواب    الطفل    وت  س  ك    ثالثة مفاعيل:  إىل املتعدي   -
، نب أ. ، خ  ، أخرب  علم  أ   ،رىأ   إىل ثالثة مفاعيل:  رب 

 . ماللزو   وال  ابلتعدي   توصف  ال  وأخواهتا  كان  األفعال  أما 
 :إلعرابيف ا منوذج

 ؟جائزة   التلميذ    رب: انل  عكيف ن
 إعراهبا  الكلمة 

 . فعل ماض مبين على الفتحة الظاهرة على آخره انل  
 . آخره  الضمة الظاهرة علىوعالمة رفعه    فاعل مرفوع  التلميذ  
الفتحة الظاهرة على وعالمة نصبه   مفعول به منصوب جائرة  

 . آخره
 :أتدرب

 التالية: اجلملة  أعرب   -1
 . اانفع    العلم    رأيت  

 تبدأ كل منها بفعل متعد.   كون ثالث مجل فعلية  -2
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 :أكتشفأالحظ و

 . املنزل    من   خرجت   -
 . املدرسة    إىل  ذهبت   -
 .املاء    على تطفو اخلشبة  -
 . بسكرة  مدينة   يف سكن  أ -
 . العجوز    يد  ب  سعيد    أخذ   -
 :أثبت

 معن على  يدل  وال  كلمة   مع   معن   على   دل  ما   واحلرف الكلمة،   أقسام   أحد  : روفاحل
، الكاف  ،الباء  ، يف  ،على  ، عن  ،إىل  ، من  وهي: وحروف اجلر خمتصة ابألمساء    وحده. 

 .الالم
 وتكون الكسرة عالمة اجلر فيما يلي: 

حرف جر  فعل وفاعل، بسعيد    ، مررت  سعيد  ب  االسم املفرد مثل: مررت   -1
 واسم جمرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره. 

 فعل وفاعل، ابلرجال    ، مررت  لرجال  اب مررت   تكسري مثل:مع مجع ال -2
 حرف جر واسم جمرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره.

فعل وفاعل،   ، مررت  ملعلمات  اب  مجع املؤنث السامل مثل: مررت   -3
حرف جر واسم جمرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة على  ابملعلمات  

 آخره. 
 . يف ثالث مواقعتكون الياء عالمة اجلر نيابة عن الكسرة 

فعل وفاعل، أبخيك حرف   ، مررت  خيك  أب   األمساء اخلمسة مثل: مررت   -1
 األمساءوعالمة جره الياء نيابة عن الكسرة ألنه من   ، رورجر واسم جم 

 . والكاف مضاف إليه  مضاف  وهو  اخلمسة



 

حرف جر  ي   فعل وفاعل، ابملعلم    ررت  م ،  ي   ملعلم  اب  التثنية مثل: مررت   -2
 . واسم جمرور وعالمة جره الياء نيابة عن الكسرة ألنه مثن

 فعل وفاعل، ابملعلمي    ، مررت  ابملعلمي   مجع املذكر السامل مثل: مررت   -3
حرف جر واسم جمرور وعالمة جره الياء نيابة عن الكسرة ألنه مجع 

 مذكر سامل. 
 مررت    أبمحد ،   مررت    وتكون الفتحة عالمة اجلر يف االسم الغري منصرف مثل: 

حرف جر واسم جمرور وعالمة جره الفتحة نيابة عن الكسرة  فعل وفاعل، أبمحد  
  ألنه اسم غري منصرف. 

 :إلعرابيف ا منوذج

 . هرة  ابلز    سعاد    أعجبت    اجلملة: عرب ما حتته خط يف  أ
 إعراهبا  الكلمة 

 . حرف جر بـــــ
  .وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره بـــالباء  اسم جمرور الز هرة  

 :أتدرب

واشكل كل األمساء اليت   ، يةخطا حتت كل حرف جر يف اجلمل اآلت ضع  -1
 بعدها. تيت  

 . إىل املدرسة  سعيد    يذهب   -
 املاء. يف   البد من االقتصاد   -
 .على املاء يطفو اخلشب   -
 عرب ما يلي:أ -2

 .إىل إبراهيم    ذهبت                 
  



 

 

 :أالحظ وأكتشف

 .احلي  من مدرسة    خرجت   -
 . األمري    خادم    اليوم    حضر   -
 . درسة  املسور    أمام    جلست   -
 :أثبت

  األستاذ    مثل: كتاب  هي نسبة اسم إىل آخر جمرور   :اإلضافة
وإذا   ابل، هو اسم نكره منسوب إىل املضاف إليه، ال يكون منوان وال مقرتان  : املضاف

  املدرسة .   حذفت نونه مثل: وقفت  أمام  معلمي  كان مثن أو مجع مذكر سامل 
يوضح املعن املقصود إليه اسم سابق    ضمريا نسبواملضاف إليه يكون امسا ظاهرا أو  

 التلميذ اسم جمرور سبقته نكرة.   . التلميذ    قلم    أمسكت    مثل: يسمى املضاف
رج مضاف إليه الد    ،رج  الد  حتت  ،  فوق الطاولة    مثل:   الظرفويكون املضاف إليه وراء  

. اهلاء ضمري متصل يف حمل جر مضاف إليه،  له  ويكون ضمريا متصال مثل: عم جمرور،
   .مضاف إليه جمرور ، أقالم  أقالم    مثل: أربعة   9-3كما يكون بعد األعداد من  

 احية اإلعرابية أحكام اإلضافة من الن  بعض  
 . إليه جمرور دائمااملضاف   -
 .صل بي املضاف واملضاف إليه أبداال يف  -
 جيب تقدمي املضاف على املضاف إليه. -

 
 
 
 
 



 

 :إلعرابيف ا منوذج

 الغابة ؟  حارس   عرب: أقبل  كيف ن
 إعراهبا  الكلمة 

 . فعل ماض مبين على الفتحة الظاهرة على آخره قبل  أ
الضمة الظاهرة على آخره، وهو وعالمة رفعه    فاعل مرفوع  حارس  

 . مضاف
 مضاف إليه جمرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره.  الغابة  
 :أتدرب

 إليه: يلي مبضاف   اأكمل م  -1
 ........ زئري    ........،.......، عواء  صياح  
 أعرب ما يلي: -2

 .اجلزائر    أرض    حتررت  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 :أالحظ وأكتشف

  . الدرس    كتبْ ا  -
 . للشرح    هانتبا -
 .إىل اجلزائر    هاجروا -
 :أثبت

فيه    :األمرفعل   يطلب  ابلطلب،  مقرتن  حدث  على  يدل  من   حصولفعل  الفعل 
 . اجتهد  مثل:  ن آخره سكو الويبن على    األمرالفاعل املخاطب بغري الم  

 الفاعل يف فعل األمر مسترت وجواب دائما. 
 . ايء املخاطبة مثل: اذهيب، اجلسي  الطلب، ويقبلأن يدل على   :وعالمته
.   مثل:كون يف األصل البناء على الس    : حكمه  اضرب 

، اخش  يبإذا كان معتال أما  فعل أمر مبين على حذف ، ين على حذف آخره مثل: ارم 
 والفاعل ضمري مسترت تقديره أنت.   العلة،حرف  

 قوموا،   قوم ا،  مثل:  أو ايء املخاطبة   كان مثن أو مجعا   إذاوقد يبن على حذف النون  
 قومي. 
 :إلعرابيف ا منوذج

 ؟ درسك    اكتب  عرب:  كيف ن
 إعراهبا  الكلمة 

  .، والفاعل ضمري مسترت تقديره أنتفعل أمر مبين على السكون    أكتب  
 مفعول به منصوب وهو مضاف، والكاف مضاف إليه .  ك  درس  



 

 :أتدرب

 : األمرعي أفعال   -1
، يكتبون .                ، ابتسم ا، قال  ، ادفعن ، اشرب   العبوا، نذهب 

  عرب ما يلي:أ -2
 . على املاء    ظ  حاف          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 :أكتشفأالحظ و

 . كي تنجح    اجتهدْ  -
 . احلليب    حىت يشرب   الرضيع    لن ينام   -
  فطورك.  أن تتناول    قبل    من البيت    ال خترجْ  -
 :أثبت

 ا، الم التعليل( أن، لن، كي، إذ)  احلروف: سبقت هذه    إذا  نصب الفعل املضارع: 
فعل   لن حرف نفي ونصب، يسافر   ،يسافر  نصب مثل: لن  نه ي  فإالفعل املضارع  

 .الفتحة الظاهرة على آخره بلن وعالمة نصبه    مضارع منصوب
 : عالمة نصب املضارع

ب أبن وعالمة فعل مضارع منصو تصوم     .تصوم    مثل: أن   الظاهرة   الفتحة -
 نصبه الفتحة. 

فعل مضارع منصوب ابلفتحة   أخشى   ،أخشى املقدرة مثل: لن  الفتحة   -
 على آخره. املقدرة  

لن حرف  ،تذهب الن    اخلمسة مثل:   األفعال  الفتحة يفحذف النون نيابة عن   -
 ألنه منصوب حبذف النون نيابة عن الفتحة ا فعل مضارع  نفي ونصب، تذهب  

شيء نفسه ال، و ل رفع فاعلواأللف ضمري متصل يف حم  اخلمسة   األفعالمن  
   .وا، تذهيب  وا، تذهب  يذهب    ا، مع يذهب  



 

 :إلعرابيف ا منوذج

  املدرسة ؟  إىل  لميذ  الت    لن يذهب  عرب:  كيف ن
 إعراهبا  الكلمة 

 . لن حرف نفي ونصب لن
 . الظاهرة على آخرهفعل مضارع منصوب بلن وعالمة نصبه الفتحة   يذهب  

 :أتدرب

 مجل يف كل منها فعل مضارع منصوب.   هات ثالث  -1
 : حتته خط  عرب ما أ -2

  .أن أتعلم    . أريد  كي تنجح  اجتهد             
 أواخر الكلمات اآلتية:  أشكل -3

 كي تنجحوا.  الن أيكل، أحب أن أنسى، اجتهدو           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 :أالحظ وأكتشف

 .اطبيب    التلميذ    صار   -
 . يف الساحة   املعلم    كان   -
 . اخائف    اجملرم    ابت   -
 .اابرد    اجلو    مازال   -
 :أثبت

تدل على الزمن فقط دون   ألهنا  هي أفعال انقصة تسمى ابلن واسخ و   :كان وأخواهتا
 احلدث.

على   وأخواهتا  واخلربتدخل كان  امسها  ، املبتدأ  ويسمى  األول  الثاين   ، فرتفع  وتنصب 
خربها   اسم كان جنيب    التلميذ    كان   :مثلويسمى  التلميذ   انقص،  ماض  فعل  ا، كان 

  مرفوع، جنيب ا خربها منصوب. 
 كان هي:   أخوات
ابتأصب "    ظل،  أمسى،  أضحى،  ترفع   ."صار،  ح، 

األمري  مسرورا ، أمسى فعل ماض   أمسى:  مثل  االسم وتنصب اخلرب دون شرط
ال  األمري انقص،   الضمة  رفعه  وعالمة  مرفوع  على  ظامسها  مسرورا  اهرة  آخره، 

 خربها منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. 
 ( أصبح، أضحى، أمسى، ظل، ابت، صار  )كان،األفعال  هذه    يشتق من

حممد  قائم ا، يكون فعل   يكون   ويعمالن عمل املاضي مثل:   ، املضارع واألمر
 منصوب. هرب اسم يكون مرفوع، قائم ا خ  ، حممد  سخان  مضارع 

وامسه ضمري مسترت تقديره أنت، وفيا خرب كن   وفيا، كن فعل أمر انسخ  كن
 منصوب ابلفتحة. 



 

ترفع االسم وتنصب  ."برح، ما انفك فتئ، ما مازال، ما"   
النفي تقدم  بشرط  انقص،   مازالمثل:    اخلرب  ماض  فعل  مازال  جنيب ا،  التلميذ  

الض   رفعه  وعالمة  مرفوع  امسها  الالتلميذ   جنيب ا  ظمة  آخره،  على  خربها اهرة 
 . وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره  منصوب 

ما )مازال،  األفعال  هذه  من  ما   يشتق  ما    فتئ،  فقط   (انفكبرح،  املضارع 
مثل:   املاضي  يزالويعمل عمل  انقص، حار    اهلواء    ما  فعل مضارع  يزال  ما  ا، 

 . منصوب  حار ا خربها اسم ما يزال مرفوع،    اهلواء  
 . ال أييت منهما مضارع وال أمر ."، ليسمادام"  

اسم هذه   ضمريا   أومنفصال    أوضمريا متصال    أومبنيا    أوامسا معراب  األفعال  يكون 
 مجلة. شبه    أو فعلية    أومجلة امسية    أو متعددا    أوأما خربها يكون امسا منفردا    مسترتا.
 :إلعرابيف ا منوذج

 ا؟ عليم  : كان  هللا   كيف نعرب
 اعراهبا   كلمة ال

 انقص   فعل ماض  كان
 مة  الظاهرة على آخره الض  وعالمة رفعه  لفظ اجلاللة اسم كان مرفوع    هللا  

 الفتحة الظاهرة على آخره. وعالمة نصبه    خربها منصوب ا عليم  

 :أتدرب

 يلي:   يف ما  امسه وخربه  الن اسخ، عي   -
 .يف اجلبل    ابت اجملاهد          
 . حمبواب   الالعب    صار          

 
 



 

 :أالحظ وأكتشف

 .اابكي    سعيد    أقبل   -
 .ا غاضب   من املدرسة   حممد    رجع   -
 .امسرع   عبالال   انطلق   -
 :أثبت

اسم  احلال: يذكر  نكرة  هو  وقوع   منصوب  حي  به  املفعول  أو  الفاعل  هيئة  لبيان 
 الفعل. 

 : عالمته  ومن
 . اجلملةأي هو ليس ركنا أساسيا يف  احلال فضلة،   -
 . أييت نكرة -
جاء    مثل:الفتحة إذا كان مفردا أو مجع تكسري    وعالمة نصبه  منصواب أييت   -

 سعيد  مسرع ا، حضر  التالميذ  سعداء . 
الكسرة    منصواب  أييت  كان مجع مؤنث سامل  وإذا الطالبات    مثل:وعالمة نصبه  رأيت 

.  مسرورات 
إذا سامل    أما  مذكر  مجع  أو  مثن  مثل  منصواب يأيت  فكان  املعلم ي    :ابلياء  رأيت  

 مسرورين ، جاء  املعلمون  مسرورين  
بـــــ  نسأل - احلال  املعلم  مثل:  كيف؟: عن  عاد   نسأل:  مسرورا،  عاد  كيف 

 . ف هو احلالاجلواب عن كي  ؟علمامل
 :أنواع احلال

 : للحال ثالثة أنواع
مفردا   -1 احلال  مجع(  )مفردأييت  مثن،  الت    مثل: ،  أقبل   مسرور ا،  لميذ  أقبل 

ر    ن  ي  الت لميذ    . ينور  مسر   ، أقبل الت الميذ  ن  ور ي  مس 



 

يف حمل   امسيةمجلة    ،والشمس  مشرقة    الفالح    جاءمسية مثل:  اأييت مجلة   -2
 نصب حال. 

يف حمل نصب  فعلية  مجلة    ،الدرس    يشرح  وقف املعلم    : أييت مجلة فعلية مثل       ــــ  3
 .حال

جار وجمرور متعلق .  امللعب   يف  الكرة    أييت شبه مجلة مثل: شاهدت         ـــــ   4
 . ةحبال حمذوف تقديره موجود

 :إلعرابيف ا منوذج

 ؟ اقائم    املاء    سعيد    شرب  :  كيف نعرب
 إعراهبا  الكلمة 

 مبين على الفتحة الظاهرة على آخره   فعل ماض  شرب  
 مة الظاهرة على آخره الض  وعالمة رفعه  فاعل مرفوع   سعيد  

 الفتحة الظاهرة على آخره وعالمة نصبه  مفعول به منصوب  املاء  
 هرة على آخره ظاالفتحة الوعالمة نصبه  حال منصوب   اقائم  

 :أتدرب

 يلي:عرب ما  أ -1
 ا.مبكر   التلميذ    استيقظ                

 
 
 
 
 
 



 

 

 :أالحظ وأكتشف

 . انقر    على الباب    التلميذ    نقر   -
 .دورتني    امللعب    حول    ت  رْ د   -
 .عالية    ضحكة    لميذة  الت    ضحكتْ  -
 .اابهر   اجناح    لميذ  الت    جنح   -
 . دقتني    اعة  الس    دقتْ  -
 :أثبت

منصوب مصدر يذكر بعد الفعل ويكون من لفظه مثل: اسم نكرة    املفعول املطلق: 
 . معتدال جلوس اجلس  األستاذ   

 أنواع:  وهو
 . اإكرام    الضيف    مؤكد للفعل مثل: أكرمت   -1
 . األسد    مشية   مشيت    مثل: )للهيئة(  مبي للنوع   -2
 .قفزتي   قفزت    مبي للعدد مثل:  -3
 :إلعرابيف ا منوذج

 ا؟ سري    نعرب: سرت    كيف
 إعراهبا  الكلمة 

، والتاء ضمري متصل التصاله بتاء املتكلم مبين على السكون  فعل ماض  سرت  
 يف حمل رفع فاعل. 

 مفعول مطلق منصوب وعالمة نصيه الفتحة الظاهرة على آخره.  اسري  



 

 :بأتدر

 ضف مفعوال مطلقا مناسبا للجمل التالية:أ -1
 .الوصف    يفوق    ...اجلزائر    أحب   -
 . القرفصاء    املصلي...  جلس   -
 . الية مفعوال مطلقا يف مجلة مفيدةاجعل كال من األمساء الت   -2

 ا. ا، تصفيق  مساع    اجتهاد ا،
 :ما يلي أعرب -3

 .اجلنود    مشية   مشى األطفال  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 :أالحظ وأكتشف

 .الرهان    كسبْ  أمل -
 . إن جتتهْد تنجحْ  -
ْ ي ول دْ ﴿ - ْ ي ل ْد و مل   . ﴾مل 

 :أثبت

  األخري.إسكان احلرف    هو  اجلزم:
ملا   ، حرف نفي وجزم وقلب  مل حروف اجلزم:  حرف من  إذا سبقه    املضارع  الفعل جيزم  

 . ، إن الشرطيةالم األمر، ال الناهية  ،واستغراقجزم  و حرف نفي  
املضارع الفعل  إذا كان    جيزم  شيءصحيح ابلسكون  به  يتصل  ومل   يذهب  مل  مثل:    ا 

 . سعيد  للمدرسة  
املعتل   جيزم املضارع  العلة    الفعل  حرف  ململ    مثل: حبذف  نفي    خيش.  ، وجزمحرف 

  وعالمة جزمه حذف حرف العلة نيابة على السكون.  بلم  خيش فعل مضارع جمزوم 
ايء   أو  ،أو واو اجلماعة  ،االثني   ألف اتصلت به    إذاحبذف النون    الفعل املضارع   جيزم  

ابلالم وعالمة جزمه حذف النون نيابة فعل مضارع جمزوم    تدخلوا،املخاطبة مثل: ال  
  اخلمسة.عن السكون ألنه من األفعال  

 :إلعرابيف ا منوذج

 املدرسة ؟ : مل يذهب  سعيد  إىل  ربكيف نع
 إعراهبا  الكلمة 

 . حرف نفي وجزم وقلب مل
 . آخره علىفعل مضارع جمزوم بلم وعالمة جزمه السكون الظاهر   يذهب  
 . مة الظاهرة على آخرهالض  وعالمة رفعه  فاعل مرفوع   سعيد  



 

 . حرف جر إىل 
 . الكسرة الظاهرة على آخره وعالمة جره  بــ: إىل  اسم جمرور املدرسة  

 :بأتدر

 ات ثالث مجل يف كل منها فعل مضارع جمزوم. ه -1
 ما يلي: أعرب -2

 .الشارع    إىل  ال خترج                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 :أالحظ وأكتشف

 . الدرس    ب  ت  ك   -
 . القط    ب  ر  ض   -
 . البنك    ق  ر  س   -
  :أثبت

حيث يضم اجل نب ،    أ ك ل    هو ما كان فاعله جمهوال مثل:  : فعل املاضي املبين للمجهولال
م  عن فاعل مثل:    ا  ، ويكون املفعول به انئبقبل آخره  ويكسر ما  أوله   اإلرث    ق س 

ضم أوله يحيث   اآلخر، يبن الفعل املاضي للمجهول إذا كان صحيح    -
 .ل ع ب - ل ع ب   :مثلآخره كسر ما قبل  يو 

إذا كان الفعل املاضي معتل اآلخر أو ما قبل اآلخر فيبن للمجهول بقلب  -
 .ق يل    -قال  :  مثل ألفه ايء

يبن الفعل األجوف مما فوق الثالثي للمجهول بضم أوله وقلب األلف اليت   -
 .أعي   - أعان   :ايء مثلقبل آخره  

 :رابإلعيف ا منوذج

 الز ج اج ؟   ر  : ك س   نعرب  كيف
 إعراهبا الكلمة

 مبين على الفتحة الظاهرة.   فعل ماض مبين للمجهول  ر  ك س   
 اهرة على آخره مة الظة رفعه الض  وعالم انئب فاعل مرفوع، الز ج اج  



 

 :أتدرب

وغري  حول -1 للمجهول  مبنية  ماضية  أفعال  إىل  اآلتية  جيب    األفعال  ما 
 ه: ري تغي

 . ع  زر    ، ف  ط  ، ق  د  شاه    
 ه: ري حول األفعال اآلتية إىل أفعال ماضية مبنية للمعلوم، وغري ما جيب تغي -2

، ق ت ل ، ف ت ح .  ش ر ب 
 ما يلي:  أعرب -3

 . ض ر ب  س ع يد  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 :أالحظ وأكتشف

 . مبدعون   العلماء   -
 . إىل القسم    املعلم    دخل   -
 .  وسيم  ا الفىت  هذ   -
 .توصل  اخلصمان  إىل حٍل فريدٍ  -
أ الفالحون  يف حرث  األرض   -  . بد 
  :أثبت

 مة املقدرة، الواو، واأللف.اهرة، الض  مة الظ  الض    لرفع االسم أربع عالمات: 
 املواضع اآلتية:تكون عالمة الرفع يف االسم يف  و   : اهرةمة الظ  الض     -1
  .سعيد  جاء    يف االسم املفرد مثل: -
 . الرجال    يف مجع التكسري مثل: أقبل   -
 . املعلمات    يف مجع املؤنث السامل مثل: جلست   -
املقدرة   -2 اآلخر   -  :الضمة  املعتل  االسم  يف   فتكون   -يف  الرفع  عالمة 

 االسم يف املواضع التالية: 
ألف كــــــ:   الذي يكون آخره  املقصور، وهو االسم  مصطفى، هدى، االسم 

عيسى موسى،  رفعه   ليلى،  وعالمة  مرفوع  فاعل  الفىت  الفىت،  حضر  مثل: 
 الضمة املقدرة منع من ظهورها التعذر. 

االسم املنقوص وهو االسم الذي يكون آخره ايء مكسورة كاحملامي الداعي 
فا  القاضي مثل: القاضي،  الياء  مقدرة لقاضي فاعل مرفوع بضمةأقبل  على 

 . للثقل
 فيكون عالمة الرفع يف االسم يف املواضع التالية:   :وأما الواو -3
 . املعلمون   مجع املذكر السامل مثل: غاب     -



 

 . مال( ذو  ، أخوك، محوك، فوك،)أبوكاألمساء اخلمسة     -
 يف: يكون عالمة للرفع ف  : أما األلفو  -4

وهذه األلف ليست جزء ا من االسم وإمنا ت زاد إىل االسم املفرد للداللة   ثنامل
التثنية   ،إىل    املعلمان    دخل  مثل:  على  وعالمة   املعلمان    القسم  مرفوع  فاعل 

 .والنون عوض عن التنوين  لف نيابة عن الضمة ألنه مثن، األرفعه  
 :إلعرابيف ا منوذج

 املس افرون ؟ صل   : و  كيف نعرب
 اعراهبا  الكلمة 

 . فعل ماض مبين على الفتحة الظاهرة على آخره وصل  
  . الواو ألنه مجع مذكر ساملفاعل مرفوع وعالمة رفعه   املسافرون  

 :أتدرب

 ملة التالية: اجل  أعرب -
 .يتكلم  املسلمون  ابحلق            

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 :أالحظ وأكتشف

 . اقلم    اشرتيت   -
 .يف املستشفى  الطبيبات    زرت   -
 . يف الساحة    أخاك    رأيت   -
 :أثبت

 .الفتحة، والكسرة، واأللف، والياء  هي: االسمعالمات نصب  
 يف: وتكون عالمة للنصب   :الفتحة -1
 . احملفظة    سعيد    أخذ    االسم املفرد مثل: -
 . العلماء  الست   ج    التكسري مثل: مجع   -
 يف: وتكون عالمة للنصب   :الكسرة -2
 . أجياال   ي  رب  ي  املعلمات    إن  مجع املؤنث السامل مثل:  -
 يف: وتكون عالمة للنصب   :أللفا -3
 . أابك  د   مال( مثل: ساع   األمساء اخلمسة )أبوك، أخوك، محوك، فوك، ذو -
 االسم:   وتكون عالمة للنصب يف  :لياءا -4
 . كتابي    مثل: قرأت  املثن    -
 . هام  يف اجتماع   املعلمي    مجع املذكر السامل مثل: إن -
 :إلعرابيف ا منوذج

؟  : كيف نعرب -  اشرتيت  دجاجات 
 إعراهبا  الكلمة 
 والتاء ضمري متصل يف حمل رفع فاعل. ،التصاله بتاء املتكلم السكون  فعل ماض مبين على اشرتيت  

 عن الفتحة ألنه مجع مؤنث سامل.  الكسرة نيابةوعالمة نصبه منصوب مفعول به  دجاجات  
 

 :أتدرب

 : االسم املنصوبطا حتت  ضع خ -
 إن الفالحي  يزرعون .           

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 



 

 

 :أالحظ وأكتشف

 . رسة  املدمررت  بزيٍد يف   -
 . أبيك   نصائح  استفْد من   -
 .اطاهر    أن يكون    املسلم  على   -
 . أبخيك    مررت   -
 :أثبت

األفعال أو أو  وخيتص اجلر ابالسم املعرب فال جتر األمساء املبنية    عالمات جر االسم: 
 .الفتحةة وقد تنوب عنه الياء، أو  وعالمة جره الكسر   ، احلروف
 وتكون عالمة للجر يف:   :الكسرة -1
 . املدرسة  إىل    : ذهبت  مثلاالسم املفرد  -
 . ابلرجال   مثل: مررت    مجع التكسري  -
 . ابملسلمات    : مررت  مجع املؤنث السامل -
املقدرة   -2 اآلخر  -  : الكسرة  املعتل  االسم  يف   فتكون  -يف  اجلر  عالمة 

 االسم يف املواضع التالية: 
 . منع من ظهورها التعذر  ابلفىت   االسم املقصور مثل: مررت  

 منع من ظهورها الثقل  ابلقاضياالسم املنقوص مثل: مررت  
 يف: تكون عالمة اجلر   :الياء -3
 أببيك    مال( مثل: مررت   ذو  األمساء اخلمسة )أبوك، أخوك، محوك، فوك، -
 .ي  املعلم  من   اقرتبت  مثل:  املثن   -
 . ي  املعلم  إىل   مثل: ذهبت   اجلمع املذكر السامل -
 تكون عالمة اجلر يف:   :الفتحة -4
 . إببراهيم    مررت  مثل:   االسم املمنوع من الصرف -



 

 :إلعرابيف ا منوذج

 ؟ : عاد  سعيد  من االمتحان  كيف نعرب
 إعراهبا  الكلمة 

 فعل ماض مبين على الفتحة الظاهرة على آخره  عاد  
 الضمة الظاهرة على آخره وعالمة رفعه    فاعل مرفوع  سعيد  

 حرف جر  من 
 وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره   بـــ: من   اسم جمرور االمتحان  

 :أتدرب

 على اجلمل التالية: يف(   بـــــ،)إىل، أدخل أحد حروف اجلر  
 . ابتدائي  الرابعة    السنة    ...حممد  

 .الرسم    ... سعيد  يقوم  
 . املدرسة    ...ذهبت  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 :أالحظ وأكتشف

 . سعيد  جاء   -
ا -  . رأيت سعيد 
 . مررت بسعيدٍ  -
-  
 :أثبت

الختالف العوامل الداخلة عليها هو تغري أحوال أواخر الكلم   : اإلعراب -أ
 أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. تقديرا وأقسامه    لفظا أو

)الذي يرفع   املضارع والفعل    رفع وينصب وجير(ي  )الذيواملراد ابلكلم هنا هو االسم  
 فيهما.   إال ال يكون  اإلعرابن  أل (،وينصب وجيزم 

 الفىت، يدعو القاضي.   ا مثل: جاء  أو مقدر    ،الرجل    مثل: جاء   اظاهر  اإلعرابويكون  
 : اإلعرابعالمات  
 النون.   لف،الواو، األالضمة،    عالمات:  أربعللرفع   •
 أما الرفع فتكون عالمة للرفع يف أربع مواضع:  -1
 . الرجل  جاء   االسم املفرد مثل:   -
 .الرجال  أقبل    مجع التكسري مثل:  -
وعالمة فاعل مرفوع    ، املعلمات  املعلمات    جاءت   ؤنث السامل مثل:مل مجع ا -

 .اهرة على آخره مة الظ  الض  رفعه  
 ، يلعب  ابلكرة    الطفل    يلعب  الفعل املضارع الذي مل يتصل آبخره شيء مثل:   -

 . اهرة على آخرهمة الظ  الض  وعالمة رفعه    فعل مضارع مرفوع
 
 



 

 : والواو تكون عالمة الرفع يف موضعي -2
فاعل مرفوع وعالمة   املعلمون    املعلمون ،  وقف    يف مجع املذكر السامل مثل:

مجع مذكر سامل، والنون عوض عن   الض مة ألنه نيابة عن    رفعه الواو
 احلركة.

ابلواو نيابة عن فاعل مرفوع    ، أخو أخوك    جاء    ويف األمساء اخلمسة مثل:
  . وهو مضاف والكاف مضاف إليه  مة ألنه من األمساء اخلمسة الض  

 : فع يفوأما األلف فتكون عالمة الر   -3
نيابة   : فاعل مرفوع ابأللفالطفالن    ،الطفالن    أقبل    مثل:   تثنية األمساء

 مة ألنه مثن. عن الض  
 فع يف: وأما النون فتكون عالمة الر   -4

أو ضمري مؤنثة املخاطبة مثل: ضمري تثنية أو ضمري مجع    ، الفعل املضارع
بثبوت  فعل مضارع مرفوع    تذهبان، يذهبان، تذهبون، يذهبون، تذهبي. 

 مة ألنه من األفعال اخلمسة. النون نيابة عن الض  
فله مخس عالمات: الفتحة، واأللف، والكسرة، والياء، وحذف صب  وأما الن   •

 النون. 
 الفتحة تكون عالمة النصب يف ثالثة مواضع:  -1
ا : رأيت  االسم املفرد مثل - ، سعيدا مفعول به منصوب وعالمة نصبه سعيد 

 الفتحة الظاهرة على آخره 
مفعول به منصوب وعالمة نصبه  ، الرجال  الرجال  رأيت    مجع التكسري مثل:  -

 . الفتحة الظاهرة على آخره
 ،يشرب  : لن  ومل يتصل آبخره شيء مثل دخل عليه انصب  إذاالفعل املضارع   -

 يشرب  فعل مضارع منصوب بلن وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.  
 فتكون عالمة النصب يف:   األلف   وأما  -2



 

 مفعول به منصوب وعالمة نصبه ، أاب أابك   اخلمسة مثل: رأيت    األمساء
خلمسة وهو مضاف والكاف ألنه من األمساء انيابة عن الفتحة   األلف

  .مضاف إليه
 : فتكون عالمة النصب يفوأما الكسرة   -3
، الطبيبات  مفعول به منصوب الطبيبات  مجع مؤنث سامل مثل: رأيت     -

 سامل. مؤنث  لكسرة نيابة عن الفتحة ألنه مجع  وعالمة نصبه ا
 الياء فتكون عالمة النصب يف:   وأما  -4

ن مفعول به منصوب وعالمة ي، التلميذ نيالتلميذ   : رأيت  التثنية مثل
 نيابة عن الفتحة ألنه مثن.   الياء  نصبه

املعلمي مفعول به منصوب   املعلمي ،  رأيت    مثل: السامل  ع املذكرماجل
 سامل. وعالمة نصبه الياء نيابة عن الفتحة ألنه مجع مذكر  

 يف: حذف النون فتكون عالمة النصب    وأما  -5
ا فعل ، تذهب  إىل املتجر    ا تذهب  مثل: لن    اخلمسة اليت ترفع بثبوت النون  األفعال -

مضارع منصوب بلن وعالمة نصبه حذف النون ألنه من األمساء اخلمسة، 
 وكذلك: يذهبا وتذهبوا ويذهبوا وتذهيب. 

 والفتحة.   ،والياء  ،ثالث عالمات: الكسرة  وللجر  •
 يف ثالث مواضع:   اجلر الكسرة فتكون عالمة    فأما -1
اسم جمرور ابلباء وعالمة جره الكسرة   . زيد  بزيد    مررت    االسم املفرد مثل: -

 الظاهرة على آخره. 
، الرجال  اسم جمرور مبن وعالمة جره الرجال  من    اقرتبت    مثل:   مجع التكسري  -

 . الكسرة الظاهرة على آخره
، الطبيبات  اسم جمرور إبىل الطبيبات  إىل    ذهبت    مجع املؤنث السامل مثل: -

 . آخره  وعالمة جره الكسرة الظاهرة على



 

 الياء فتكون عالمة اجلر يف ثالث مواضع:   وأما  -2
، أيب اسم جمرور إبىل وعالمة جره الياء أبيك  إىل    ذهبت    :اخلمسة مثل  األمساء -

نيابة عن الكسرة ألنه من األمساء اخلمسة وهو مضاف والكاف مضاف 
 إليه.

وعالمة جره الياء نيابة عن   اسم جمرور   ، القلمي  ابلقلمي    كتبت    :التثنية مثل -
 . الكسرة ألنه مثن 

اسم جمرور ابلباء، وعالمة جره   ابملعلمي    مررت    :مثلاملذكر السامل اجلمع   -
 . بة عن الكسرة ألنه مجع مذكر ساملالياء نيا

 : يف  ما الفتحة فتكون عالمة اجلر وأ -3
، مررت    االسم الذي ال ينصرف مثل:   - اسم جمرور ابلباء وعالمة   عمر  بعمر 

 . اسم غري منصرف  ألنهجره الفتحة نيابة عن الكسرة 
 واجلزم له عالمتان:  •

،   مثل: عالمة اجلزم يف الفعل املضارع الصحيح اآلخر  السكون: ويكون مل يذهب 
  اهر على آخره. يذهب  فعل مضارع جمزوم بلم وعالمة جزمه السكون الظ  

خيش  فعل   ، خيش    مثل: مل  الفعل املضارع املعتل اآلخراحلذف ويكون عالمة للجزم يف  
حذف آخره نيابة عن السكون ألنه معتل اآلخر. ويف جمزوم بلم وعالمة جزمه  مضارع  

، تذهبا فعل مضارع جمزوم بلم وعالمة جزمه حذف تذهب امثل: مل    األفعال اخلمسة. 
 النون ألنه من األفعال اخلمسة.

 ،الكلمة حالة واحدة، وال يدعو فيه إىل تبديلهو لزوم آخر    :ءالبنا   -ب
 احلروف  ويف  -الفعل املضارع   اما عد   - وذلك أصال يف األفعال

مساء األوأمساء االستفهام وأمساء اإلشارة و  والضمائر املتصلة واملنفصلة
  . املوصولة



 

حلقه واو    إذان على الضم ب، ويمثل: كتب   األصليبن الفعل املاضي على الفتح وهو  
. حلقه ضمري رفع متحرك مثل:    إذاعلى السكون  اجلماعة مثل: كتبوا، كما يبن  كتب ت 

إذا اتصلت ، ويبن على الفتح  اذهب  مثل:   األصلعلى السكون وهو    فيبن  األمر وأما  
 هللا   اتق:  مثلعلى حذف حرف العلة    ، كما يبن اكت نب   نون التوكيد مثل:    به

ويبن على   نب  يكت    اتصلت آبخره نون النسوة مثل:   إذااملضارع فيبن على السكون   وأما 
، فعل مضارع مبين على الفتح التصاله بنون يكتنبن ه نون التوكيد مثل:  تحلق  إذاالفتح  

  التوكيد.
 : مثال

 مما يلي: صنف املبين واملعرب  
 أكتب. ، ال تلبسوا، إىل، اذهبا، هذا، اليت، لن حتفظون، مل أمسع  

 اذهبا اليت هذا إىل  املبين
 لن اكتب  ال تلبسوا مل امسع حتفظون املعرب 

 : سطر حتت الكلمات املبنية -
،  جيلس   ،أنت              ، يدعو. قعد ، الذي، قال 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 :أالحظ وأكتشف

 . املدرسة    إىل  التلميذ    وصل   -
 . : قفوا للعلم  للتالميذ    املعلم    قال   -
  . يف الساحة   املتسابقون    جرى -
 . عمر  إىل احلقل  ذهب    -
 :اثبت

والواو والياء(   األلفهو ما خلت حروفه األصلية من أحرف العلة )  :الصحيح  الفعل
 خرج، ذهب.   مثل:

األصلية حرفا من حروف العلة )األلف، الواو، ما كان أحد حروفه    : الفعل املعتل
 .الياء(

 أقسامه: 
 . ، وصلمثل: وعد أوله حرف علة  و   الفعل املثال  -1
 .صار  ، ، صامقام، ابع  مثل:   وسطه حرف علة الفعل األجوف -2
 ه دى.   ، دعا،مثل: هنى   آخره حرف علةو   الفعل الناقص  -3
 األصليةوهو كل فعل احتوى على حريف علة من حروفه    الفعل اللفيف: -4

 : قسمي  إىل وينقسم  
 . طوى، هوى  مثل:   به حريف علة متتاليي،  ون ر لفيف مق  -
  مثل: وقى. به حريف علة متفرقيلفيف مفروق   -
 :أتدرب

 .معتل  -أكتب بي قوسي نوع الفعل: صحيح -1
 . .....()جنح   (،.....)قال    ، )......(  وعد

 .كون ثالث مجل تبدأ كل منها بفعل معتل -2



 

 

 الكلمات.   بي هذه   من   األمساء   ضع خطا حتت -
 ليس :النسر    هلا  فقال    ،الطريان  ها يعلم    أن   النسر    من   يوما  لسلحفاة  ا  طلبت    :اجلواب

 حىت  عليه،  اإلحلاح  واصلت    السلحفاة    أن   غري   ،الطريان   على القدرة  طبيعتك من
 ا. تركه    مث  السماء    عنان   يف ابعيد    هبا   وطار    براثنه  بي  ا أخري    سر  ن  ال  ا أخذه  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الثاني: الفعل املاضي رسالّد

 . حتت الفعل املاضي  خطا ضع  -
 ؟الدواء    أين  : زوجته    سأل    ا،جد    ا ومتعب   امريض    كان  :اجلواب

 . رأسك   من ابلقرب   الطاولة،  فوق   الدواء    : مهست    
:   رد    رأسي؟   وأين    قائال 

 األفعال.   هذه   من املاضي  الفعل  عي -
،  ،ترك    ، صعد    قام ،  :اجلواب .   يلعب   اذهب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 رس الثالث: الفعل املضارع املرفوعالّد

 مفيدتي.   مجلتي   يف وادخلهما  مضارعي،   بفعلي   ا يت     -
 . احلليب    الرضيع    يشرب  ،  إىل املدرسة    لتلميذ  ا  يذهب    :اجلواب

 



 

  الكلمات املسطرة:   أعرب -
 صديقه .   لزايرة   الصديق    يذهب  املعلم ،    التلميذ    يسأل  

 :اجلواب
 إعراهبا  الكلمة 

 . مة الظاهرة على آخرهالض  فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه   يسأل  
 . مة الظاهرة على آخرهالض  فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه   يذهب  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  الفعلية اجلملة الرابع: الدرس

 من:  تتكون   وأخرى   به،  ومفعول  وفاعل  فعل  : من  تتكون  فعلية   مجلة    بك  ر  -
 جمرور.  واسم  وحرف جر  وفاعل   فعل

.  :اجلواب ، ذهب  سعيد  إىل السوق   راجع  التلميذ  الدرس 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : الفاعلاخلامسالدرس 

 ايت بثالث مجل يكون فيها الفاعل مرفوعا ابلضمة الظاهرة.  -
،   األسد  طارد   :اجلواب .   القطة  ، أمسكت   الرضيع    األب  محل   الغزال   الفأر 
،   يلي:أعرب ما   - . جاء  الطالب   جيلس  التلميذان 

 اجلواب:
 إعراهبا  الكلمة 

 فعل ماض مبين على الفتحة الظاهرة على آخره  جاء  
 مة الظاهرة على آخره الض  وعالمة رفعه    فاعل مرفوع  الطالب  

 مة الظاهرة على آخره الض  وعالمة رفعه    فعل مضارع مرفوع جيلس  
 ألنه مثن األلف نيابة عن الضمة وعالمة رفعه    فاعل مرفوع  التلميذان  



 

 رس السادس: املفعول بهالّد

 يف األمثلة اآلتية:  به   املفعول  بي   -
ا، حممد  لت  األم   ، قب  الفرس    ركبت    ،د مية  ال  ليلى محلت   ،جائزة    التلميذ    انل   :اجلواب
 . املسألة    فهمت  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الدرس السابع: اجلملة االمسية

 التالية:   جلمل  املبتدأ يف اعي   -
 .هائج    البحر  ،  نشيط    التلميذ  ،  ابرد    اجلو    ،د  معب    الطريق    اجلواب:

 كرمي . العلم  انفع ، أنت     اآلتية:أعرب اجلمل     -
 :اجلواب

 إعراهبا  الكلمة 
 مة الظاهرة على آخره الض  مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه   العلم  
 الضمة الظاهرة على آخره رفعه    مرفوع وعالمةخرب   انفع  
 ضمري منفصل يف حمل رفع مبتدأ  أنت  

 مة الظاهرة على آخره الض  رفعه    مرفوع وعالمةخرب   رمي  ك
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الدرس الثامن: الصفة

 ضع صفة مناسبة مكان النقط:
 

 . طويال  رأيت  رجال  .  رائعاقرأت  كتااب   .  لذيذة  أكلت  برتقالة  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 



 

 الدرس التاسع: الفعل الالزم والفعل املتعدي

 اجلملة التالية   أعرب -
 . اانفع    العلم    رأيت  
 اجلواب: 

 اعراهبا  الكلمة 
 . السكون التصاله بتاء املتكلم  مبين على   فعل ماض  رأي  
 .ضمري متصل يف حمل رفع فاعل  ت  

 . الفتحة الظاهرة على آخرهوعالمة نصبه  مفعول به أول منصوب   العلم  
 . الفتحة الظاهرة على آخرهوعالمة نصبه   مفعول به ثين منصوب انفع ا

 متعد. بفعل  كل منها  تبدأ    فعلية، كون ثالث مجل   -
.جعلت  مسري    املباراة . شاهدت   .  شربت  الدواء    اجلواب:  ا صديقك 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 رس العاشر: حروف اجلرالّد

 بعدها. ضع خطا حتت كل حرف جر يف اجلمل اآلتية، واشكل كل األمساء اليت تيت  
 املدرسة . إىل    يذهب  سعيد   -
 . املاء    يفاالقتصاد    من  البد  -
 املاء .  علىيطفو اخلشب   -
 ما يلي: أعرب

 ذهبت  إىل إبراهيم .
 
 
 



 

  :اجلواب

 إعراهبا مةالكل
، والتاء ضمري متصل يف سكون التصاله بتاء املتكلمفعل ماض مبين على ال ت  ذهب  

 حمل رفع فاعل. 
 حرف جر  إىل 

ىل وعالمة جره الفتحة نيابة عن الكسرة ألنه اسم غري اسم جمرور إب  إبراهيم  
 منصرف. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 رس احلادي عشر: املضاف إليهالّد

 أكمل ما يلي مبضاف إليه:  -
 . ألسد  ا  زئري   ، الذئب    ، عواءالديك    صياح  :اجلواب
 . اجلزائر    أرض    حتررت    أعرب ما يلي: -

 اجلواب:

 إعراهبا  الكلمة 
 فعل ماض مبين على الفتحة الظاهرة على آخره، والتاء للتأنيث.  حتررت  

مرفوع أرض   رفعه    فاعل  وهو  وعالمة  آخره،  على  الظاهرة  الضمة 
 . مضاف

 . وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره  إليه جمرور  مضاف اجلزائر  
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 



 

 رس الثاني عشر: فعل األمرالّد

 عي أفعال األمر:  -1

،  بواالع  :اجلواب ، يكتبون . ابتسم ا،  اشرب  ،  ادفعن  ، نذهب   ، قال 

 .على املاء    حافظ    يلي:أعرب ما   -2
 :اجلواب

 إعراهبا  الكلمة 
فعل أمر مبين على السكون، والفاعل ضمري مسترت تقديره  حافظ  

 . أنت
 . حرف جر على
  . الكسرة الظاهرة على آخرهاسم جمرور بعلى وعالمة جره   املاء  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 رس الثالث عشر: املضارع املنصوب الّد

 مجل يف كل منها فعل مضارع منصوب.   هات ثالث  -
 :اجلواب

 .املدرسة    إىل   التلميذ  يذهب    نل  
 .عليك ابالجتهاد    كي تنجح  

 .ليحرث   يذهب  الفالح  إىل احلقل  
 ما حتته خط:  أعرب -

 .أتعلم  أن   أريد   .تنجح    كي  اجتهد  
 
 



 

 اجلواب:

 اعراهبا  الكلمة 
 حرف نصب  كي 

  .فعل مضارع منصوب بكي وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره تنجح  
 . حرف نصب أن

 .فعل مضارع منصوب أبن وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره تعلم  
 أواخر الكلمات اآلتية.  أشكل -

 وا. وا كي تنجح  ى، اجتهد  أن أنس    ، أحب  أيكل  لن   :اجلواب 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رس الرابع عشر: كان وأخواتهاالّد

 يلي:   يف ما  خربه، امسه و عي الناسخ -
 . ابت اجملاهد  يف اجلبل  

 . صار  الالعب  حمبواب  
 :اجلواب

 خربه امسه  الناسخ
 يف اجلبل   اجملاهد   ابت
 حمبواب   الالعب   صار 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عشر: احلال اخلامسالدرس 

 يلي:ما   أعرب -
  ا.مبكر    التلميذ    استيقظ   -



 

 :اجلواب

 إعراهبا  الكلمة 
 الظاهرة على آخره.   فعل ماض مبين على الفتحة  استيقظ  
 . مة الظاهرة على آخرهالض  وعالمة رفعه    فاعل مرفوع  التلميذ  

 وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.   حال منصوب  امبكر  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رس السادس عشر: املفعول املطلقالّد

 مناسبا للجمل التالية: مفعوال مطلقا أضف -
 اجلواب:

 القرفصاء    جلسة  املصلي   جلس    .الوصف    يفوق    احب    اجلزائر  أحب  
 : اجعل كال من األمساء التالية مفعوال مطلقا يف مجلة مفيدة -

 ا. ا، تصفيق  ، مساع  ااجتهاد  
 اجلواب:

 . على الالعب   احار    اتصفيق    اجلمهور   ، صفق  امساع    اآلذان   مسعت    ،جتهاد ا ا التلميذ   اجتهد    
 :ما يلي أعرب -

 .اجلنود    مشية   مشى األطفال  
 اجلواب:

 إعراهبا  الكلمة 
   على األلف املقصورة فعل ماض مبين على الفتحة املقدرة مشى

 مة الظاهرة على آخره الض  وعالمة رفعه فاعل مرفوع  األطفال  
 . مفعول مطلق منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف مشية  

 وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره.   مضاف إليه جمرور  اجلنود  



 

 الدرس السابع عشر: املضارع اجملزوم

 هات ثالث مجل يف كل منها فعل مضارع جمزوم.  -
  :اجلواب

 . السوق  إىل  تذهب  ال  
 .حممد من البيت   خيرج  مل  

 .ط ل ب  ال ع ل م   ال  ت رت  ك   -
 .إىل الشارع    ال خترج    ما يلي: أعرب -

 اجلواب:

 إعراهبا  الكلمة 
 وهني.   حرف جزم  ال 

بــــ: ال  خترج   على آخره،   ةظاهر وعالمة جزمه السكون ال  فعل مضارع جمزوم 
 رت تقديره أنت. والفاعل ضمري مست

 . حرف جر إىل 
 . ىل وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخرهــــ: إاسم جمرور ب الشارع  

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 رس الثامن عشر: الفعل املاضي املبين للمجهولالّد

  حول األفعال اآلتية إىل أفعال ماضية مبنية للمجهول وغري ما جيب تغريه:  -1
، زرع.   شاه د ، قط ف 

 اجلواب:

 ش وه د، ق ط ف، ز ر ع   



 

 حول األفعال اآلتية إىل أفعال ماضية مبنية للمعلوم، وغري ما جيب تغريه:  -2
، ق ت ل ،    ف ت ح .ش ر ب 

، قتل ، فتح    اجلواب:  شرب 
 . ما يلي: ض ر ب  س ع يد   أعرب -3
اجلواب

 إعراهبا  الكلمة 
 . مبين على الفتح  للمجهول   فعل ماض مبين  ض ر ب  
 . وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره مرفوعانئب فاعل   سعيد  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 األمساء يف الرفع عالماترس التاسع عشر: الّد

. اعرب اجلملة التالية:    يتكلم  املسلمون  ابحلق 
 :اجلواب

 اعراهبا  الكلمة 
 الضمة الظاهرة على آخره وعالمة رفعه  فعل مضارع مرفوع   تكلم  ي

 مجع مذكر سامل   الضمة ألنهنيابة عن   فاعل مرفوع وعالمة رفعه الواو املسلمون  
 حرف جر  بــــــ 

 جره الكسرة الظاهرة على آخره   وعالمة   بــــ: الباء   جمروراسم   احلق  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رس العشرون: عالمات نصب االسم الّد

 إن الفالحي  يزرعون . :  ضع خطا حتت االسم املنصوب
 اجلواب:

 يزرعون .   الفالحي    إن   



 

 االسم جر عالماترس الواحد والعشرون: الّد

 أدخل أحد حروف اجلر على اجلمل التالية:  -
  اجلواب:

 .السنة  الرابعة  ابتدائي  يفحممد   -
 . لرسم  ابسعيد  يقوم    -
 . املدرسة    إىلذهبت    -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 املبين واملعربرس الثاني والعشرون: الّد

 : سطر حتت الكلمات املبنية -
 اجلواب:

 ، يدعو. الذي،  قعد  ،  قال  ، جيلس،  أنت    
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 رس الثالث والعشرون: الفعل الصحيح والفعل املعتلالّد

 أكتب بي قوسي نوع الفعل: صحيح، معتل.  -1
 )صحيح( )معتل( جنح  )معتل( قال    وعد   اجلواب:

 كون ثالث مجل تبدأ كل منها بفعل معتل -2
 :اجلواب

.   قال   -  املعلم  للتلميذ : أحسنت 
 سعيد  من مكانه .   قام -
 . عب  الكرة  الال   رمى -



 

 احملتويات فهرس

ّ الرقم  الصفحة رسالد 

 04 مقدمة            /
 05 الكلمة   أنواع 01
 07 املاضي   الفعل 02
 09 املضارع   الفعل 03
 11 الفعلية  اجلملة 04
 13 الفاعل  05
 15 به   املفعول  06
 17 االمسية   اجلملة 07
 20 [ الصفة النعت ] 08
 22 املتعدي   والفعل   الالزم   الفعل 09
 24 اجلر   حروف 10
 26 إليه   املضاف  11
 28 األمر   فعل 12
 30 املنصوب   املضارع 13
 32 وأخواهتا  كان  14
 34 احلال 15
 36 املطلق   املفعول  16
 38 اجملزوم   املضارع 17
 40 للمجهول   املبين   املاضي  الفعل 18
 42 األمساء   يف الرفع   عالمات  19



 

 44 االسم   نصب  عالمات  20
 45 االسم  جر   عالمات  21
 47 واملعرب   املبين 22
 52 الفعل الصحيح والفعل املعتل            23
 53 احللول النموذجية للتطبيقات           -

 64 الفهرس            /
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


